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KRISLAI
Kubitscheko pažadai 
“Signs of the times” 
Dipukas ir radijas 
Solidarumo pavyzdys

A. Šilčnas

Juscelino Kubitschek, kuris 
tik buvo prisaikdintas Brazili
jos prezidentu, be abejo yra 
gabus žmogus. Jis yra gerai 
išsimokslinęs (jis praeityje 
buvo žymus daktaras chirur
gas), jis apart portugalų kal
bos 
nu, 
ghi, 
gas

G. MOLLET JAU PATVIRTINTAS FRANCOZIJOS PREMJERU
Eisenhoweris ir A. Edenas l Naujas vidaus reikalą ministras Už jį balsavo 420 deputatų,
baigia savo p a s i t a r i m u s, 
skelbia pasiekę “vienybę”

Tarybų Sąjungoje: N. P. Dudorov

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris ir 
premjeras Edenas trečia- 

i savo 
, kurie tęsėsi 

I per kokias tris dienas. Bu
ku- 

ris skelbs atsiektą vienybę. 
Bet vienas aukštas Valsty
bės departmento pareigū
nas sakė, kad “komunika
tai visuomet pabrėžia ir di
dina atsiektus susitarimo 
punktus, mažina ir bando

sklandžiai vartoja ispa- 
francūzu, vokiečiu ir an- 
jis ambicingas, energin- 

ir tt.

Bet klausimas dabar stoja: į vo laukta komunikato 
mt kiek jis principų žmogus? '

U1" dienį turėjo pabaigti 
in" f pasitarimus, kurie

Tam priešintųsi visas A- 
zijos-Afrikos blokas ir so
cialistiniai kraštai.

■ Pasitarimuose buvo gvil
dentas naftos versmių klau
simas, bet nieko konkre- 
tiško nebuvo tuo klausimu 
nutarta, sako stebėtojai'

Kartu su Edenu pasita
rimuose dalyvavo britų už
sienio reikalu ministras S. 
Lloyd.

Maskva. — Gen. S. Kru
glovas pasitraukė iš vi
daus reikąlų ministro pos
to. Jo vietą užėmė N. P. Du
dorovas, kuris iki šiol bu
vo Maskvos vice-burmis- 
tras.

Valdžios komunikatas sa
ko, kad Kruglovas atleis-

tas iš vidaus reikalu mi
nistro pareigų,; bet nesako
ma, ar jis gavo kokį nors 
kitą naują valdžioje postą. 
Kruglovas . tapo vidaus 
reikalų ministru po Berijos 
pašalinimo. Anksčiau jis 
buyp aukštas pareigūnas 
toje pačioje ministerijoje.

prieš jį tik 71; komunistai 
balsavo už naująją valdžią

Kubitschekas buvo išrinktas 
su komunistų pagalba. Jeigu 
ne jie, jis prezidento posto ne
būtų pasiekęs. Kad gauti jų 
paramą, jis darė visokius pa-

’.us: socialinių reformų, ne-1 nustelbti nesutikimus. Kaip 
priklausomos užsieoiio politi
kos, Kompartijos legalizavi
mo.

Daryti vienokius pažadus ir 
elgtis visai priešingai, nenau
jas dalykas Lotynų Ameriko
je. Užtenka pažvelgti į Čilės 
Videlą, kuris buvo išrinktas 
Liaudies fronto platforma, o 
dabar smaugia darbininkus, į 
panašius valdovus, ka-d tame 
įtikinti.

visuomet, taip ir šiuo kar
tu. . .”

Pranešama, kad Eisen
howeris ir Edenas negalėjo 
pilnai susitarti nei Tolimų
jų Rytų, nei Artimųjų 
tų klausimais.

Britanija liekanti 
nuomonės, kad reikia
tinti prekybą su Kinija ir 
rengtis prie jos priėmimo 
Į Jungtines Tautas.

Karo jėgij siuntimas
Eisenhoweris ir Edenas 

ilgai tarėsi apie Izraelio- 
arabų konfliktą. Edenas iš-

Darbo unijų 
kovos lauke

Lietu- 
šiornis 

40 laip- 
fahren-

Ry-

prie 
pi a-

Kol kas dar nėra pagrindo I 
būti tikriems, kad Kubits£he- į 
kas paseks Videlos pėdomis. ! 
Bot jau yra įtartinu žygių. 
Brazilijos žmonės budės, . ji 
stebės. Jeigu jis išduos jų 
reikalus, jie mokės prieš jį 
kovoti, kaip kovojo prieš ki-

1 tus reakcijos įnagius.

Washingtonas. — Auto
mobilių darbininkų unija 
UAW atsikreipia į Senatą 
su raginimu, kad būtų at
mestas Fulbright-Harris 
pasiūlymas perduoti natū
ralinio gazo šaltinius pri
vatinėms firmoms.

Indianapolis. — Streikuo
jantieji darbininkai, kurie 
priklauso prie AFL-CIO e- 
lektristų unijos, atmetė P. 
R. Mallory firmos siūlymus

Dideli šalčiai siaučia 
Lietuvoje ir Latvijoje

I

Vilnius. — Dideli' šalčiai 
siaučia Lietuvoje, Latvijo
je ir. Bielorusijoje. 
voje temperatūra 
dienomis yra apie 
snių žemiau nulio
heit (ta pati temperątūrok 
matavimo sistema,, kuri yra 
naudojama , Amerikoje). 
Latvijoje temperatūra maž
daug ta pati. Bielorusijoje 
ji kiek švelnesne. Iš Mask- 

kad ten 
žemesnė,

vos pranešama, 
temperatūra yra 
negu bet kada per 16 metų.

kėlęs planą, kad “Jungtinių kaip nepakankamus. Kom-

Socialistas Norman Thomas, 
progresyvus “National Guard
ian“ grupės žmogus Uarvey 
O’Connor, grupė kairių unijis- 
tų ir senas komunistas Alfred 
Wagenknecht Chicagoje kar
tu dalyvavo vakare Dėbso at- 

’ minties pagerbimui. ♦
Francūzijos Socialistų par

tijos delegacija vasario mėne
sį išvyks į Tarybų Sąjungą.

žymus čekoslovakų social
demokratas iš tremties sugrį
žo namo, r

Norvegijos' socialistai savo 
organe “Arbeiderbladet“ kal
ba apie bendradarbiavimą su 
komunistais.

Tai vis “signs of the times,” 
būdingi šių laikij ženklai, ku
rie daug, daug pasako.

Tautų kariniai junginiai” 
būtų pasiųsti į Artimuosius 
Rytus, kad jie būtų pasta
tyti strateginėse vietose 
tarp Izraelio ir arabiškų 
kaimynų.

Tos jėgos, Edenas sakė 
Eisenhoweriui, turėtų būti 
vyriausiai britų ir ameri
kiečiu. . .

Eisenįojveris ir Dulles 
buvo kiek skeptiški dėl to 
plano. Jie sakė, kad arabiš
kos šalys, ypatingai Egip
tas, niekad nesutiks su 
planu, kad užsienio kariai 
sudarytų savo bazes Vidur- 
ryčiuose, nors tos jėgos ei
tų po “Jungtinių Tautų jė
gų” vardu.

panija siūlė pakelti algas 4 
centais valandai. Unija rei
kalauja bent 10 centų dau
giau.

Washing tonas. — Teks
tilininkų unijos organas 
“Textile Challenged” sako, 
kad vice-prezidentas Nixo- 
nas saugo tusi nuo kalbėji
mo apie “puikią darbinin
kų padėtį,” jeigu jis kada 
nors atvyktų į audyklų sri
tis Naujojoje Anglijoje.

Tekstilės darbininkai 
pergyvena sunkią krizę ir 
Nixono kalbos apie gerbū
vį jų neįtikins, sako teksti
lininkų organas.

Rabatas.Casablankoje 
francūzų policija ir kariai 
įsiveržė į arabais apgyven
tą miestų dalį ir suėmė 
daug įmonių. Prancūzai sa
ko, kątį jie turėjo “malšin
ti neramumus.”

Užtenka melstis tyliai, 
sako Sovietą delegatai
Jungtinės Tautos. — Ta

rybų Sąjungos vyriausias 
delegatas Jungtinėse Tau
tose Sobolievas pasiuntė 
laišką Amerikos delegacijos 
galvai Lodge. Tame laiške 
tarybinės delegacijos vado- į 
vas išsireiškė apie reikalą •• 
turėti viešas maldas sesijų 
pradžioje, kaip tai siūlė 
Lodge.

Sobolievas sakė, kad pil
nai užtenka tylos susikau
pimo minutės. Religingieji 
delegatai, sako Sobolievas, 
per minutę gali melstis. So
bolievas sako laiške:

“Prie Jungtinių Tautų 
priklauso žmonės, kurie 
priklauso prie įvairiausių 
religijų ir filosofinių nusis
tatymų. Būtų sunku suras- 

, kuri pa-

Paryžius. — Socialistas 
Guy Mollet jau patvirtintas 
Francūzijos premjeru. Tai 
pirma socialisto vadovau
jama valdžia aštuonerių 
metų bėgyje.

Molletas tapo patvirtin
tas didele parlamento narių 
dauguma. Už jį balsavo 420 
deputatų, prieš tik 71. 83 
deputatai susilaikė nuo bal
savimo.

Paskutiniai

New Yorkas. — čia at- ti vieša malda, 
vyko ęks-p rezidentas. Tru- tenkintų visus ir neerzintų 

nieko.”

Kalbėjausi su vienu dipuku, 
kuris būdamas Vokietijoje 
klausydavosi Vilniaus radijo. 

. >et klausydavosi tik vienos 
programos: rytmetinės mankš
tos. Užsukdavo radiją ir sa
vo stovyklos barake, kur gy
veno, lankstėsi, šokinėjo ir 

' gimnastikavo pagal taktą ir 
1 muziką, kaip tai perdavė Vil

niaus transliatorius.
“Nieko kito nesiklausiau, 

nes nenorėjau girdėti komu
nistų balsų!” sakė tas rytme
tinis sportininkas.

Na, visokios logikos 
šiame sviete1. . .

Paštinis automatas, kuris 
sako pirkėjams: “Ačiū!”

*

Washingtonas. — Wash- 
ingtono pašto ženklų par
davinėjimo automatai da
bar kalba: kuomet pirkėjas 
įmeta penketuką arba de
šimtuką, jis nevien gauna 
ženklus, bet automatas 
(plokštelė jame) sako: “A- 
čiū už ženklų pirkimą.”

yra

New Jersey industriniuose 
miesteliuose, kur streikuoja 
4'restinghouse elektristai, 
j^reikieriai gyvena beveik tik

Duonos k e-

unijos duodamu maistu. O 
maisto unijai aukojai ne vien 
kiti unijistai, bet ir vietiniai 
maži biznieriai.
palus streikieriai unijos loka- 
le gali bet kada gauti—dėka 
vietiniams kepyklų savinin
kams.

Puikus visų darbo žmonių 
solidarumo pavyzdys.

4 j'i ■ manas.ųą ;■ 
-------------------- , ........................................................—------------

D. Hammarskjold konferuos 
su Indijos premjeru Nehru

Deli. —4 Jungtinių Tautų 
generalinis; sekretorius D. 
Hammarskjoldas atvyko į 
Indiją. ’Jis i dalyvaus J. T. 
Azijos ekonominės komisi
jos konferencijoje Banga- 
lorėje. Bet svarbesnis jo at
vykimo tikslas yra konfe- 
ruoti sū premjeru Nehru.

Dag 'Hammarskjoldas į 
Indiją atvyksta iš arabiškų 
kraštų ir Izraelio. Manoma, 
kad jis bandys įtikinti Neh
ru, kad jis tarpininkautų 
santykių švelninime i 
arabų ir izraeliečių. Nehru 
yra plačiai gerbiamas kaip 
Izraelyje, taip arabiškuose 
kraštuose.

Rhee policininkai tyrinėja, 
kas nušovė žvalgybos vadą

Seoulas. — Pietinės Ko
rėjos Rhee policija dar vis 
tebeieško pasikėsintojų, ku
rie nudėjo žvalgybos vadą 
gen. Kim Cang Yongą. Tas 
generolas pasižymėjo ypa
tingai žiauriomis priemo
nėmis prieš opozicijos žmo
nes. Jis buvo nušautas ne
toli savo namų dviejų vyrų, 
kurie nusiskubino kariniu 
automobiliumi.

Policija mano, kad pasi- 
kėsintojai yra kariškiai ir

^ai’P;jie dar tebėra Seoule, kad 
; juos priglaudė ir saugo ko
kie nors svarbūs karinin
kai, kurie stovi opozicijoje 
Rhee režimui.

Arti-; rius Cain

Darbiečiai kritikuoja britų 
valdžią apie Atėnų programą

Londonas. — Kaip yra 
žinoma, konservatyvė Bri
tanijos valdžia nutapė ūži
mu neleisti Kipro gyvento
jams klausytis radijo pro
gramų iš Atėnų. Kaip tik 
Atėnų radijas pradeda kal
bėti į kipriečius, britų sto
tys Kipre ir kitur
muosiuose Rytuose pradeda 
kliudyti.

Darbiečiai sako, kad tas 
būdas nepadės nuraminti 
Kipro gyventojus, bet dar 
labiau juos įerzins. Kip- 
riečiai, kurie yra graikų 
tautybės ir nori priklausy
ti prie Graikijos, yra įpra
tę klausytis Atėnų radijo. 
Jie taipgi skaito iš Graiki
jos atvežamus laikraščius, 
nors turi ir pačiame Kipre 
spausdinamų.

Eks-senatorius Cain smerkia 
slapty informeriy naudojimą

Chicago. — Eks-senato- 
kuris vienu me

tu pats buvo šioks toks ra- 
gangaudis, dabar pakar
totinai atakavo makartis- 
tus ir pasisakė už civilines 
teises. Štai jis dabar kalbė
jo Illinois Nepriklausomų 
balsuotojų 12-tam suvažia
vime, kur jis smarkiai 
pliekė valdžią už slaptų in- 
formerių vartojimą.

Milwaukee. — American 
Motor C. atleido iš darbo 
800 darbininkų.

Tokyo Rose dabar Chicagoj; 
Ji dar gali būti deportuota

Chicago. — Pas savo gi
mines čią dabar apsistojo 
Iva Toguri D’Aquino, ge
riau žinoma kaip “Tokyo 
Rose.” Tai ta Amerikoje 
gimusi japonaitė, kuri ka
ro metu per radiją šaukė 
amerikiečius kareivius Pa- 
cifike dezertuoti arba pa
siduoti į belaisvę.

Dar nežinoma, kas su ja 
bus daromą. Ji yra Ameri
koje gimusi pilietė, bet 
kaip nuo išdavikės, nuo jos 
pilietybę galima atimti, sa
ko įstatymai. Bet klausimas

pranešimai , 
■. Oregone nuo širdies smū
gio mirė gubernatorius P. 
Pattersonas. Jis mirė lai
kydamas posėdį su politi
niais patarėjais. Guberna
torius buvo republikonas ir 
planayo kandidatuoti į Se
natą prieš demokratą Mor
se.

Washingtonas. — Ameri
kos Bažnyčių tarybos va
dovas Eugene Įllake ir sep
tyni kiti aukšti protestantų 
ir ortodoksų dvasiškiai iš
vyks į Tarybų Sąjungą, kur 
jie praleis kelias savaites.

Johanesburgas. — Pietų 
Afrika pareikalavo iš Ta
rybų Sąjungos uždaryti vi
sus savo konsulatus.

Maskva. — Tarybinis ra
dijas sako, kad neutrališka 
zona Europoje, kurią su
darytų abi Vokietijos dalys, 
dar vis liekasi geriausiu 
planu apsaugoti taiką.

Hong Kongas. — čia nu
sileido pašautas Čiango 
sprausminis orlaivis. Ma
tyti, kad jis skraidžiojo virš 
Liaudies Kinijos ir gavo 
paragauti zenitinės artile
rijos šovinių.

Oslo. — Norvegijos val
džia tarėsi apie . žvejybos 
konfliktą su Tarybų Sąjun
ga. Pasirodo, kad norvegų 
pakraščio sargybos laive
liai torpedomis įspėjamai 
apšaudė tarybin. žvejybos 
laivus, nes, anot norvegų, 
anie žuvavo perarti Norve
gijos kranto.

Tarybinis ambasadorius 
Arkadievas buvo pašauk
tas pas užsienio reikalų 
ministrą Lange ir jam bu
vo įteiktas protestas.

Mo- 
ban- 
val-

v uz-

Centristai apsigalvojo v
Buvo laukta, kad už 

Mollet balsuos tik radika
lai, socialistai ir komunis
tai. Bet paskutinėje minu
tėje dalis krikščionių-demo
kratų ir dešiniųjų radikalų 
(Faure grupė) apsigalvojo 
ir nutarė balsuoti už Mu
llet. .Tą jie padarė, sakoma, 
kad neprileisti grynai kai- 
riasparniškos koalicijos. 
Balsavę už socialistą 
liet, centristai dabar 
dys paveikti naująją 
džią savo pusėn.

Beveik tikra, kad
sienio politikos klausimais. 
NATO, Europos blokų ir 
Alžyro, Mollet valdžia ne
turės komunistų paramos. 
Tais klausimais ji ieškos 
paramos centristuose. Bet 
vidaus politikos klausimais, 
kaip tai socialinių reformų, 
komunistai ją rems, o cent
ristai balsuos prieš. Tokiu 
būdu Mollet valdžia pla
nuoja išsilaikyti.

Rėmė su rezervacijomis
Komunistų vadas parla

mente Duclos sakė, kad 150 
komunistinių deputatų bal
savo už Mollet ne be rezer
vacijų. Komunistams, jis. 
sakė, nelabai patinka Mo
llet išreikšta programa 
apie bendradarbiavimą 
NATO, apie politiką Al
žyre ir tik apie švelnias so
cialines reformas. Bet ko-- 
munistai yra tikri, sakė 
Duclos, kad žmonių spaudi
mas netolimoje ateityje pri
vers socialistus ir radika
lus sukti labiau į,kairę.

Kabineto sąstatas
Naujojo kabineto sąsta

tas yra sekamas:
Premjeras Guy Mollet, 

socialistas.
Ministras be portfelio 

Mendes-France, radikalas.
Teisingumo ministras F. 

Mitterand, radikalas.
Užsienio reikalų min. C. 

Pineau, socialistas.
Vidaus min. Gilbert Ju

les, radikalas.
Atstovas Alžyre Gen. G. 

Catroix, nepartinis.
Ekonominių reik. Robert 

Lacoste, socialistas.
Darbo reik. Albert Ga-

; zier, socialistas.
švietimo R. Billieres, ra

dikalas.
Užjūrio teritorijų Gaston 

Defferre, socialistas.
Veteranų reikalų F. T. 

Prigent, socialistas.

yra, kur ją deportuoti. Ja
ponija nerodo palankumo 
ją priimti. Jos vyras yra 
portugalų pilietis, bet Por
tugalija sako, kad jinai ne.

Kol kas Tokyo Rose gy
vens Chicagoje. Teismo į- 
sakymu ji neturi teisės iš
važiuoti toliau 50 mylių nuo 
Chicagos.

ORAS NEW YORKE 
Gali būt lietaus arba sniego
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i Laisvės Choras sveikina
I dienraščio Laisvės suvažia
vimą ir visus dalyvius, ku
rie jame dalyvauja. Taipgi 
vėlina jums padaryti kuo 

| geriausių nutarimų dėl mū- 
i su dienraščio ateities. Čia 
randate auką $10. Draugiš- j 

per į

ranauskas, H. Kušleikiene, 
Anele Rainienė, Paliepienė, 
Zalner, Bieleckienė, D. Ne- 
lesh, A. Kušleikiene, J. Gri- 
čiūnas. Lietuvaitė, $1.17. 
Veronika Urbienė $5. Drau
giškai, Jos. A. Bekampis.

TEN, KUR BUS NAUJA JŪRA IR 
DIDŽIOJI HIDROELEKTRINĖ

Kauno liko apie dvi- 
kilometrų. Autostra-

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

kai, Laisvės Choras, 
B. Muleranka.

IŠ Laisvės Akcininkų Suvažiavimo
Laisvės Bendroves dalininkų suvažiavimo trumpas ap

rašymas jau tilpo, todėl čia pateikiame tik Redakcijos 
pranešimą suvažiavimui:

Pateison, N. J.
Mes patersoniečiai 

kiname suvažiavimą su $28. 
Eks-patersonietis, $10. M. 
Klimas, $10. Laisvės Priete- 
lius

svei-

Praėjusieji metai buvo truputėli geresni metai už dau- i Rančius, $1.
‘ “ j Bimba.

M. Švedas, $2.
Surinko Jo e

gelį pirmesniųjų. Geresni jie buvo dėl to, kad pasaulyje, 
imant bendrai, viešpatavo taika, kad mūsų šalis nebuvo 
įsitraukusi į jokį ginkluotą susirėmimą su kitomis šali
mis.

nesi Ženevoje įvyko Keturių Didžiųjų valstybių pačių 
vyriausių pareigūnų konferencija, kurioje gimė, kaip 
vėliau sakyta, “Ženevos dvasia,” t. y., draugiškesnio 
tarptautinio sugyvenimo dvasia ar kaip bepavadinsime. 
Tai buvo konferencija, kurioje buvo užduotas kirtis 
šaltajam karui, nors po konferencijos to karo šmėkla 
dar vis čia ir ten siautėja.

Reikšmingi mums praėjusieji metai ir tuo požiūriu, 
kad jų pabaigoje įvyko ilgai laukta darbo unijų — ADF 
ir CIO — vienybė. Tiesa, dar toli gražu nėra visos dar
bo unijos apvienytos į vieną organizaciją, bet jau tas 
faktas, kad dvi didžiausios federacijos susijungė į vie
ną, reiškia labai daug. Tik pagalvokime: virš 15,000,000 
organizuotų darbininkų susiliejo vienon federacijon ir 

• visi' bendrai yra pasiryžę suorganizuok" į darbo unijas 
dar naujus milijonus ligi šiol neorganizuotų darbininkų! 
Ar buvo kada nors kas nors panašaus Amerikoje? Žino
ma, ne!

Tai tik du didieji dalykai, įvykusieji praėjusiais me
tais, kurie mus džiugino. Buvo ir daugiau įvykių, labai 
svarbių, bet nėra čia laiko apie juos kalbėti.

Užtenka priminti, kad mūsų laikraštis, kovojęs už 
taiką, Ženevos konferencijos metu ir tuojau po jos, ga-

i Scranton, Pa.
Keletas pažangių seran- 

j toniečių sveikina Laisvės 
• dalininkų suvažiavimą ir 
trokšta kuo geriausių pa
sekmių. Taip pat sveikina 
visą Administraciją, re
dakciją ir visus bendradar- 

j bins. Didžiausias mūsų 
troškimas, kad Laisvė išsi- 

j laikytų ir pasiliktų tokio 
l formato kaip dabar yra, ir 
: Laisvė išeidinėtų . penkias 
i dienas į savaitę, čia randa- 
: te $16. Aukojo: Scrantonie-

Biockton, Mass.
Sveikinimai nuo Moterų 

Apšvietos Klubo Laisvės šė- 
rininku suvažiavimui. Klu- 

| bas turėjo susirinkimą sau
sio 28 d. ir minėjo gimta
dienį drg. M. Gutauskienės 
ir P. Sinkevičienės, ta pro
ga pasveikina suvažiavimą. 
Moterų Apš. Kl., $10. Ta
mošius Bartkus, $5. Po $1: 
B. Navickienė, Elz. Kaula
kienė, M. žaliukienė, P. Za-

■ baVauskienė, M. Potsienė, 
Kaz. Čereškienė, M. Mar
kevičienė, Elz. Steponaus- 
kienė, M. Gutauskienė, P. 
Sinkevičienė, B. Gutauskie
nė. Iš Middleboro, Mass.,

Ligi 
dešimt 
d a perkerta. įirią, nusagstytą 
rausvomis epušėmis ir gelsvais 
beržais. Po mūsų kojomis 
mėlynas Nemuno slėnis. Nuo 
kalno kriaušio toli ir plačiai 
matyti. Blyškiu sidabru tvis
ka upė, spindi purpuru apsi
kaišę sodai. Iš mažų; vien
kiemių kaminų smilksta tai
kus dūmelis. . .

—Mes stovime ant busimo
sios Kauno jūros kranto. . .— 
pasakoja mano naujasis pa
žįstamas inžinierius geodezi
ninkas Dilys. — šį slėnį pri
pildys Nemuno vandenys. Hi
droelektrinės vandens saugy
klos plotas 80 kvadratinių 
kilometrų. . .

Automobilis rieda į pakal
nę. čia, panemunėj, asfalto 
juosta žymiai siauresnė. Ke
lias — laikinas. Jį užtvindys

vos. . . Pagiryje prisiglaudęs 
mažutis Varnių kaimelis. Iš 
anapus šilo dvelkia Nemuno 
vėsa. '

—Ten! Skardiniu stogu !. . 
—parodo skara apsimuturia
vusi moteris. Ji juokiasi, bliz
ga balti it maži perliukai dan
tys. Iš moters giedro veido 
matyti: žinau, ko jūs čia at
važiavote . . . Daug šiomis die
nomis pas mus svečiųr Vi
siems įdomu, ir man pačiai, 
šio kaimelio gyventojai, taip 
pat labai įdomu. Juk mes 
stovime ir kalbamės ten, kur 
liūliuos jūra...

Skardiniu stogu namukas— 
niekuo neišsiskiriantis Pakau
nės namukas, 
pamatu, su 
prieini arčiau,
matai — neįprasti jo gyven
tojai. Kiemiet stovi varikliai, 
metalinių vamzdžių rietuvės, 
baltos, pailgos keistos dėžės. 
Bėginėja jauni vaikinai. Vie
ni triūsia prie įrankių, kiti at
sargiai neša baltąsias dėžes į 
sandėlį.

Du kambariai pilni žmonių. 
Judėjimas kaip geroje įstai
goje : varstomos durys, tran
kūs pašnekesiai, tarnybiniai 
nurodymai, pasirašomi doku
mentai . . .

Prie braižymo lentos, ant 
kurios ištiestas gelsvas lapas, 
—nedidelio 
dėsiu, gyvų 
pažįstame 
tyrinėtojų

aukštu, geru 
veranda. Bet 

apsidairai ir

sveikina su $2 Ambraziejus I »»’ paskandins užtvenktas Ne-
A « * V • z-v z"x • ! KVA a • IK Iri t •« Z\ z4 AX 1X «•

-Ambrose. Viso $28. Surin- j 
ko Geo. Shimaitis.

vietis, A. Kandraskas, P. 
Šlekaitis, Pasenęs Laisvie- 
tis, A. Petrus. M. Draugė,

kailis.

Binghamton, N. Y.
Gerb. Laisvės dalininkai: 

Mes sveikiname šį Laisvės 
suvažiavimą ir esame pil- Į

tai, dėl ko mes sielojomės, ko mes troškome.
Užtenka pasakyti, kad po ADF-CIO vienybės suvažia

vimo Rew Yorke, Laisvė galėjd pasakyti: įvyko tai, už 
ką mes visi darbavomės, už ką mūsų laikraštis per metų

Bet tai nereiškia, kad pažangioji Amerikos visuome
nė, o kartu ir mes, pasiekė viską, ko norėjo, kas būtinai 
reikia pasiekti. * a

Yra daug blogumų, kurie turi būti pašalinti, jei miri
me laisvesnio, gražesnio, ramesnio gyvenimo. Ksuėji
muose'dar vis yra politinių kalinių — darbininkų judė
jimo veikėjų. Jie turi būti išlaisvinti. Daugybės darbi
ninkų judėjimo veikėjų bylos dar tebėra teismuose ir ne
žinia, kto jos baigsis. Vis tai Smitho įstatymo aukos.

Svetur^imiai nepiliečiai dar vis puolami, persekioja
mi, deportuojami, varžomi1-— tai McCarran-Walter įsta
tymo aukos. Jei norime, kad taip nebūtų, reikia tą įsta
tymą atšaukti, pakeisti geresniu. Mūsų laikraštis, kiek 
jis beišgali, sielojasi tuo reikalu, ragina, akstiną Ameri
kos žmones, kad šie reikalautų, idant Kongresas tą ne
labą įstatymą atšauktų, kad imigracijos reikalus tvar
kytų pagal liberališkesnį, žmoniškesnį i įstatymą, kad 
sveturgimiai nebūtų persekiojami tik del to, kad jie pri
sideda prie bendros Amerikos darbo žmonių kovos už 
gražesnį visos liaudies gyvenimą.

Nors Aukščiausias šalies teismas dviem atvejais nu
tarė, kad Amerikos viešose mokytose būtų užbaigta se
gregacija, kad negrai turėtų teisę naudotis mokyklomis 
lygiai su baltaisiais, kad jie būtų įleisti į tas mokyklas, 
kuriose mokosi baltieji, tačiau gyvenime tai dar vis nė
ra pravesta. Mūsų laikraštis, kaip žinia, per ilgus metus 
kovojo prieš segregaciją, prieš negrų žeminimą, prieš 
jų teisių trempimą; jis kovoja už tai ir šiandien. Ir tai 
žada daryti ateityje.-

Praėjusiais metais buvo aplaužyta ragai reakcininkų 
vadovui senatoriui McCarthy. Tačiau tai dar nereiškia, 
kad makartizmas jau yra palaidotas, kad kova su juo 
užsibaigė. Ne. Jis savo iltis dar vis teberodo tai čia, tai 
ten. Ii, jei liaudis nebudės, makartizmas dar gali ir vėl 
atsistoti į tvirtesnes pozicijas. Mūsų laikraštis visuomet 
stovėjo prieš reakciją, prieš makartizmą ir tai žada da
ryti ir toliau.

Žodžiu, praėjusieji metai, nežiūrint visko, buvo leng
vesni metai, geresnių vėjų metai.

> Amerikos lietuvių padangėje, kiek tai liečia politinius 
bei kultūrinius veiksmus, nieko didesnio neįvyko. Srovi
nis pasidalinimas pasiliko toks pat, koks seniau buvo. 
Liaudies priešų abaze čia ir ten įvyko peštynių, tačiau, 
imant visumoje, buržuaziniai nacionalistai dar vis — vi- 
šokių Vlikų ir tarybų vardu — plepa niekalus apie “Lie- 

. tuvos išlaisvinimą” (iš lietuvių tautos); visokie šarlata- 
1 nai melžia iš žmonių pinigus, sakydami, jog tai eis tautos 

vadavimo reikalams, bet kaip greit aukas pasigauna, 
taip greit prasveičia saviems reikalams ir reikalėliams. 
Buržuaziniams nacionalistams, kurie savo viltį rėmė ir 
teberemia busimuoju pasaulinių (atominiu) karu, pra
ėjusieji metai pasunkėjo, nes naujo karo pavojaus šmėk
la buvo nustumta tolyn. ( y

•; Mūsų santykiai su tais gaivalais nepagerėjo ir nepa
blogėjo. Mes kovojome ir kovosime prieš tuos, kurie no-

gai, apsvarstysite ir pada
lysite atitinkamus tarimus! 
kaip ir kokiu būdu išlaiky- 

ir ant toliau mūsų bran
gų dienraštį Laisvę. Ge
riausius linkęjimtis dėl jū
sų visų. Siunčiame ir mažą 
dovanėlę: Ona Welus, $5. 
Po $2: M. Kazlauskienė, L. 
ir U. Šimoliunai, J. ir K. 
Vaicekauskai, A. Žvirblie
nė. Po $1: M. Kulbienė, J. 
ir A. Žemaičiai, ir J. ir N. 
Stroliai. Viso $15.
kai, O. Welus.

Draugu

Philadelphia, Pa. i
Sveikiname visus daly-1 

vius Laisves šėr.ininkų su
važiavime, linkėdami, kad 
mūsų mylimas laikraštis 
Laisvė ilgai gyvuotų ir tar
nautų darbo žmonių reika
lams. Laikraščio palaiky-; 
mui priduodame $110.17. 
Lai gyvuoja Laisvė! Auko
tojai : Philadelphijos Lais
vės va j minkai Merkis, Wa- 
lantienė, šapranauskienė ir 
Patten gauta 4-ta doyana

Po $5: P. Puodis, Jasiukai- 
tis, Pranaitis, Bekampiai, 
Merkiai, Pietai, Rutkus, 
Walantai, Juras, Navar- 
dauskas. Po $2:’Degutienė. 
Tureikienė, Guzonienė ir 
Patten.' Po $1: Mattis, Ba-

Elizabeth, N. J.
Sveikiname Laisves 

ninku suvažiavimą ir linki
me kuo geriausių nutarimų 
dienraščiui L. Aukų nuo 
elizabethiečių yra $158. Iš 
atsibuvusių pietų pagalbai 
dienraščiui Laisvei sausio 
22 d/, aukotojų vardai:

J. Dainius......... $25.00
A. Matulis ....... $12.00
K. Mažeikiene ... 10.00 
M. ir W. Žukai 
S. Skairius ...
K. Pociūnas ....... 8.00

L. ir P. Vaičioniai . 7.00
O. ir L. Slančiauskai 5.00 
G. Paciulavičius ..
M. Ražanskiene ..
J. Juozupavich ....
K. ir Z. Stasiuliai
Žemaitis ...............
P. Siman . ......
C. Anuškis ...........
I. Beeis..................
F. ir x\. Lepsevich
J. ir O. Staneliai
K. Churlis .......
D. Burkauskas .

imtinas. Ten, kur mes dabar 
j važiuojame, bus apie 10 me- 
• Iru vandens sluoksnis, plau- 
i klos laivai.. .

šeri- Prie kurios panemunės sta
tybos nestabtelėjame — visi 
tekalba apie būsifną jūrą ir 
hidroelektrinę.

'Per kelerius metus geodezi
ninkai yra skersai ir išilgai iš
vaikščioję busimąją aptvindy- 
mo zoną. Jie aplankė kiek-* 
vieną kiemą, apžiūrėjo kiek
vieną kalvą ir šlaitelį. Šimtai 
betoninių ir medinių riperių 
[smeigta į žemę, — jie žen-j.’MiiUij' uct y y,------- j

10.00 ]<iina būsima didįjį vandenį 
10.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

.. 5.00 
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3:00 
3.00
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

J. Waresonas ....
K. Aleksynas ....
S. Mikionis ..,...

• J. K ir melas .........
Bevardis .............
J. Zaveckas .........
B. Nlakutėnienė ..
M. Radžionis .......
A. Pociūnas .....
L. Bartkienė ....
A. Ražanskas ....
W. Paulauskas ...
M. Užkurėnienė ..
M. Kazlauskiene ..
C. Yanush .........
Elizabethietis ....
V. Damošaitis .'...
A. Yankauskas ...
P. Poškus .. ....
R. Kašėta
J. Dainius ... ...
H. Sakalauskas ...
M\ Gasparaitienė

Rengimo komisija:
P. Poškus
K. čiurlis

, S. J. Liutkus

ri naujo žmonių kraujo praliejimo, kurie nori karo. Jie 
tai žino ir dėl to, kur ir kaip įmanydami kiša mums ko- 
ją. Visokie tautos atmatos, hitlerininkai-išsigimėliai, ant 
kurių rankų dar nenudžiūvo Lietuvos žmonių kraujas, 
pikietuoja kultūrines mūsų pramogas, rodydami einan
tiems į jas žmonėms savo fašistinius liežuvius. Bet su 
tuo mes jau esame gerai apsipratę, dėl to nekreipiame 
jokio dėmesio.

Tiek galime pasakyti apie bendruosius, svarbesnius 
reikalus, dėl kurių tenka nuolat rašyti mūsų laikraštyje, 
pasisakant savo nuomonę.

Šiame mūsų suvažiavime tenka specifiškai pakalbėti 
apie mūsų laikraščio bendrąją padėtį. Ji nėra gera. Ir tie
ji blogumai, tieji sunkumai pareina, ne iš to, kad ' mūsų 
laikraščio turinys būtų sublogėjęs, ne dėl to, kad žmo
nėms mūsų laikraštis nepatiktų. Ne!

Sunkumai ir nedatekliai mūsų pastogėje yra atspindys 
tos tragedijos, kuri palietė visą Amerikos lietuvių išei
viją. Toji tragedija yra didelė. Ji grasina mums visiems.

(Daugiau bus) _ . .. \

Pagal šiuos duomenis sudaro
mi žemėlapiai ir sąrašai tų 
gyvenviečių, kurios bus iškel
tos į aukštesnes vietas. Vals
tybinių komisijų atstovai ap
skaičiuoja atlyginimo sumas. 
Bus apmokėta nestik už na
mus ir ūkinius pastatus, bet ir 
už akmeninius rūsius, šuli
nius, už kiekvieną 
ir agrastų/ 
vaismedį, 
panemunės 
riems teks 
jūros dugno, girdėjau vieną 
i r tą patį:

—.Skųstis negalima. . . Pa
sakojo mums apie atlyginimo 
normas. Sąžiningai apmoka... 
tie skriaudos. . .

Pi;ie Pažaislio vienas gyven
tojas turi namuką, 
kas provizoriškai 
apie 70,000 rublių. O kur dar 
pinigai už sodą, už kitus ūki
nius pastatus...' Tvirta, gera 
naujakurystė ant busimosios 
j ūros ? kranto ! v

Diena apsiniaukusi. Dangu
je guli tamsūs, susivėlę de
besys! Kelias per eglių girią, 
pro vasarnamių rajoną, nau
jąsias Kauno kapines veda į 
buvusį Pažaislio vienuolyną, 
kurio akmeninės sienos slogiu 
rimtumu gaubia šimtmetinius 
rūmus. Prie pat vartų, ant 
kurių kabo medicinos įstaigos 
iškaba, pasukame į dešinę, 
alėja žemyn. Senas, tamsus 
miškas. Smėlikelis leidžiasi 
vis ž e m y n . 1’ a n k m ė j e 
š ū k t e 1 ė j a kėkštas, liuok
telėja voveraite, k v e p i a 
drėgnomis s a m ano mis, sa
kais. . . Ir vėl rudens miško 
ramybe, didi ir rūsti, tarsi ap
mąstanti' šimtmečius. . .

Pasibaigs šios neliestos gi
rios ramybė. Atsiras daug 
naujų kelių, Suriaumos eks- 
kavatoriai ir savivarčiai 
vežiniiai. Per Nemuną, 
čiau Mergaičių salos, 
užtvanką. Aukšta ir 
užtvanka giliai ir toli įsirėš į 

’.mišką. Tylią, niūrią girią nu
švies žiburiai. Jie spindės iš 
Kauno HES langų. T visas 
keturias puses Nemuno kran
tais lyg milžinai nužingsniuos# 
per laukus aukštos įtampos 
stulpai, 'aukštai iškėlę storus 
laidus. Jais tekės gyvybės 
srovė — milijonai kilovatų 
elektros energijos.

. . .Išvažiuojame 
šalikelėje sumirga 
šų sodiniai, o už jų ir dii'-

rūsius,
serbentų 

krūmą, kiekvieną 
Kalbėdamasis 
gyventojais,
keltis iš būsimos

šis namu- 
įkainuotas

ūgio, santūrių ju- 
akių vyras. Suki
šu hidroelektrinės 
ruožo viršininku 

hidrologu Solovovu.
—Ar seniai darbuojatės ant 

Nemuno kranto?
—šešerius su puse metų. . .
—šešerius su puse? Varnių 

kaime šešerius su puse metų ? 
—nustembame.

Viršininkas juokiasi.
—Visiškai rimtai kalbu. Ir 

darbo 
čiui.

Jis 
džiulį

, sU j čia, šiame kreivėmis, skaičiais 
1*11 raudon’ais taškeliais išmargin

tame lape — kuklių ir darbš
čių tyrinėtojų šešerių metų 
triūsas. Kiekvienas raudonas 
taškas —>* gręžinys. Jų šim
tai . . . Geologų grąžtas prasi
skverbė į žemės gelmę ir pa
tikrino, kas yra apačioje. Sta
tybininkai turi gerai žinoti, 
ant kokio pamato stovės jų 
ilgaamžė užtvanka, hidroelek
trinės pastatas, gelžbetoniniai 
laivų šliuzai. Iškelti iš amži
nos tamsos klodų grunto pa
vyzdžiai buvo išanalizuoti la
boratorijoje, tyrinėjamį. Taip 
gimė žemės gelmių ir van
dens plotų planas, pirmasis 
Kauno HES statybos planas.

—Ligi šiol mes padarėme 
apie 10,000 metrų pirmosios 
eilės gręžinių...— pasakoja 
hidrologas Solovovas. — Ligi 
sekančių metų birželio mėne
sio dar atliksime 6,000 metrų 
antrosios eilės gręžinių... Ir 
po to, kaip jau įprasta mums, 
tyrinėtojams, susikra u n a m e 
savo turtą — ir į kitą staty-

odezininkai. — Vandens sau * 
gyklos plotis sieks ligi 3-4 k 
lometrų, ilgis— 40-50 kilome
trų. Apie 1,000 sodybų re L 
kės perkelti Į naują vietą...

Ir jie rodo man plane skai
čius: 44 atžyma... 43 atžy
ma... 40 atžyma... Visi šie 
rajonai bus užtvindyti.

Kalbamės ir apie senuosius 
projektus Nemunui užtvenkti. 
Kažkada buvo daug kalbėta 
apie pigias baltąsias anglis, 
kurias turėjęs duoti Nemunas, f 
Nuo 1909 metų hidrologai pir
šo Nemuną, kaip puikią ener
gijos bazę. . . Bet tai buvo tik 
svajonė...

Sklaidome seną mokslinį 
žurnalą. Ten plačiai aprašy
ta garsioji Nemuno kilpa tarp 
Birštono ir Nemaniūnų, įdo
mus intakas — Verknė. į čia 
buvo atkreipti t y r i n ė t o j u 
žvilgsniai, daug ginčytas. 
svarstyta.

. Pirmasis projektas pajung
ti Nemuną sukti turbinoms ir 
gaminti elektrą buvo pradėtas 
analizuoti 1905 metais. Tada 
sudarė tarpžinybinę “Rusijos 
vandens jėgoms tirti komisi
ją,” vadovaujamą Peterburgo^ 
kelių instituto profdsoriaus^ 
Jurgio Merčingo. Merčingas 
viename iš komisijos posėdžių 
referavo apie Nemuną. Ly
gindamas su Dniepro upės žy
miausiomis kilpomis, jis pa
brėžė : “Nemaniūnų-Nemuno 
kilpa galingumo atžvilgiu turi 
būti pastatyta pirmoje v’ 
jc, o reikšmę jos ypač pabrė
žia didelių energijos vartoji
mo centrų*—Kauno, Vilniaus- 
artumas.”

su nk- 
au kš- 
supils 
tvirta

iš miško.
Jauni pu-

liko dar geram pusme- 
Baigiame.. .
pakloja ant stalo di- 
šviesraščio lapą, štai

Kompleksinė tyrinėtojų gru
pė ne tik geologiškai tyrinė
jo gruntą, ant kurio stovės 
hidroelektrinė, bet atliko ir 
kitus sudėtingiausius matavi
mus: geodezinius, ' topografi
nius, hidrometrinius.

Ir štai šiandien, kai mes sė- 
dinue tame šiltame, jaukiame 
medinio namo kambarėlyje, 
tyrinėtojų brėžiniai, tarsi at
versta knyga, kalba apie tai, 
kas įvyks ryt ir poryt ant Ne
muno kranto.

Vanduo, sulaikytas dvide
šimties metrų aukščio užtvan
kos, išsilies aukštupyje. 40- 
50 kilometrų nuo Kauno upė 
žymiai pakils. Rumšiškės, 
Gastilionys, Astragai dings, 
po vandeniu. Teks išsikelti ir 
senam panemunės miesteliu/i 
Darsūniškiui. . .

—Prie Prienų Nemunas pa
kils du -metrus, — kalba ge- 
J ‘ V ‘C,. •.. ■ 
2 pusi. Laisve (Liberty). Ketvirt

Po to prof. Merčingas pa
teikė ir prdvizorinį būsimos 
hidroelektrinės planą.

Carinės Rusijos vyriausybė 
palaidojo šį projektą archy-^ 
vuose...

Iš dulkių planas buvo pri
keltas jau po karo.

Buržuazinėje Lietuvoje pa
sikalbėjimas apie hidroelek- ' 
trinę buvo laikomas daugiau 
fantastų reikalu, negu tikro
ve. . .
Ir veltui savo laiku, tarp 

kitko, Vaižgantas šaukė, kad 
Nemunas pats siūlyte siūlo 
turtą:

“—Stokime sargybon to mū
sų turto, tos mūsų krašto d' 
bos—Nemuno...” t

Entuziastai inžinieriai suda
rinėjo projektus, rašė straips
nius, šaukė ir apeliavo į bur
žuazinės vyriausybės sąžinę... 
Bet buržuazinė Lietuvos vy^- 
riausybė buvo rambi ii* ne
rangi. Ji palaidojo visas šii/. 
entuziastų viltis ir svajones. ’

Aš prisiminiau savo, vieną 
mokytoją, inžinierių-elektriką, * 
didelį praktiką, gyvenimo iš- 
raukšlmtu veidu. Ne 
jis, prisiminęs Nemunofhidro- 
< lektrinę, sakydavo dusliu, 
pilnu kartėlio balsui

—Kodėl šiš reikalas nepri
valo rūpėti mažam Lietuvos 
kraštui? Kodėl Lietuva ne
privalo svajoti apie elektrifi
kaciją?. . Jeigu visi kraštai 
stengiasi emancipuotis nuo 
importuoto kuro, kodėl Lietu
va privalo savo nugara ir pra-jr 
kaitų apmokėti ir turtinti ki
tus?
darbo tiems, kurie dabar lai
komi Lietuvoje nereikalingais, 
ir priversti emigruoti... <

fr . . .Tarybiniai žmonės atme
tė senąjį Nemuno kilpos pa
naudojimo projektą, ėmėsi 
drąsesnio ir sunkesnio • savo 
darbo apimtimi žygio ir iš Ne-^j 
muno paims kurdas didesnę 
energiją, negu buvo svajota 
prieš 'dvidešimt metų!

...Tyrinėtojų žemėlapiuose 
tiksliai išbrėžti kvadratai. , 
štai šitame karjere statybi
ninkai ims smėlį, reikalingą 
užtvankai supilti, Čia guli žvy-i 
ras betonui... Meistras Vili
mas ką tik užbaigė gręžinius^ 
laivininkystės šliuzo statybai. •

(Bus dauglau> 
Vasario (Feb.> 2» 1^6

kartą

Elektrifikacija suteiks



ALDLD REIKALAI
Rezoliucija-pareiškimas, 
vienbalsiai priimtas metinėje 
LLD Pirmosios 
Apskrities konferencijoje

Pradėdami penktą dešimt- 
etį Lietuvių Literatu r os 

Draugijos gyvavimo, mes jau
čiame ir suprantame, kokiame 
dideliame laipsnyje pasikeitė 
veikimo sąlygos pastaraisiais 
metais, kada Lietuvių Litera
tūros Draugija pradėjo pio
nieriaus darbą mūsų išeivijos 
tarpe.

Jau daug kas pasakyta ir 
daug kas parašyta apie LLD 
išleistas knygas nuo 1915 me-1

tų iki šio didelio laikotarpio, 
apie tą didelį kultūrinį loby
ną, kuriuo gali didžiuotis vi
si demokratiniai lietuviai. Ne
mažesnis šios draugijos nuo
pelnas ir tame, kad ji siste
miškai ir duosniai teikė para
mą progresyvei spaudai, ap
vainikuotai dviem dienraš
čiais . šiai draugijai niekuo
met nebuvo svetimi ir bendri 
Amerikos darbo žmonių rei
kalai ir reikalai tarptautinės 
kovos prieš fašizmą, kovos, 
kuri davė pergalę demokra
tinei koalicijai Antrajame pa
sauliniame kare.

Liet. IJteratūros Draugija

duoda 
apš vietos pavyzdžiai, 

kultūriniai atsiekimai, 
užtikrina tautos klestė- 
Tarybų Lietuvos liter a-

PRISIMINIMAS

dieną atnei jums į namuii Jei Tamsta dar neprenu-
I memo j i dienraštį Laisvę, tai svarbiausias žinias iŠ viso pa- 
tuojau užsisakykite. Jis kas- šaulio.

Ne visiems maldos gelbsti
(š Philadelphijos lietuvių 

gyvenimo nuotykių)

(Pabaiga)
Bet vieną sekmadienį pami

go, pasivėlavo. Tatgi jis se-‘ 
^novišku papročiu pasiėmęs 
/maldaknygę ir atsisėdęs kam

baryj prie lango pradėjo gie
doti “adynas,” kurias mes 
Lietuvoje vadinome godzinko- 
mis. Oras tuomet buvo šil
tas, visų kaimynų langai at
viri. O jis kad bliauna, tai 
bliauna!.. Aplink-visi kaimy- 

4 liai, iškišę galvas pro langus, 
dairėsi, stebėjosi, nežinodami, 
koks tai kvailys sudrumstė ra
mų sekmadienio rytą. Netru
kus dipukas įsismaginęs, kad 
užbliovė baritono balsu: “Aš 
gyvenu ant aukštybių!” O iš 
kito šono siauros gatvės koks 
** i nepažįstamas lietuvis gar- 
. ..i jam atsakė: “Ar tave 
velniai tenai taip aukštai už
nešė ?..

Tą išgirdęs, dipukas greit 
užčiaupė savo lūpas, ir nuo to ( 
laiko niekados negiedojo.

Laikui bėgant jis šiek 
sukultūrėjoi Nebetoks 
vus. Pradėjo domėtis čia 
seniau gyvenančių lietuvių 
kultūra ir papročiais.- Jie abu 
su Nijole kasdien dirba, tadgi 
neilgai trukus nusipirko var
totą, bet dar gana gerą auto
mobilį, kurį Nijolė gerai iš
moko vairuoti. Tuomet abu, 
dailiai apsirėdę, kožną sek
madienį susėdę į mašiną visur 
važinėja... O aš, bežiūrėda
ma į jų tokį prabangų gyve-* 
nimą, net jiems pavydėjau. . .

čia Mariuką pertraukė sa
vo ilgą kalbą ir kelis kartus 

filiai atsidususi vėl prabilo: 
■ 5^-Nuo ilgos kalbos net ma- 

^io Tftpos išdžiūvo, Einu at
nešti pora stikliukų brandos, 
tai bus smagiau baigti pokal
bį.

Ji, sugrįžusi iš virtuvės, vie
ną stikliuką padavė man, o 
■kitą, laikydama rankoje, sa-

tiek 
nai- 
nuo

—Išgerkime po vieną. Man 
brande retkarčiais nors biskį 
skausmą ir nervus apmarina. 
Dabar aš jums atidengsiu svar
biausią savo širdies skausmų 
branduolį. . .

Vieną kartą, besikalbėdama 
su Nijole, aš prisipažinau, kad 
aš jai pavydžiu jos gyvenimo. 
Sakiau, kad ji turi gerą vyrą, 
turi automobilį, gyvena kaip 
meškos ausy, o aš viena naš
lelė vargstu be vyro, pasken
dusi rūpesčiuose per tiek me- 

. tų. Mano menkas uždarbis 
restorane neapmoka nė mėne
sinių sąskaitų, o apie pirkimą 
naujos suknelės nereik nė kal
bėti. Tik pavalgiusi esu. Ne

seniai norėjo su manim apsi
vesti našlys Novaiša, bet ma
ne žmones sudraudė. Sakė, 
kad jis buvo negeras savo pir
mutinei žmonai.

/ vau. kad žmonių liežuvių pa
klausiau. Koks 
tų, visgi geriau 
venti negu vienai.

Nijolė nekantriai klausėsi 
mano kalbos. Ji, prikandusi 
savo apatinę lūpą, žvairiai 
pažvelgė į mane ir ironiškai 
nusišypsojusi pertraukė mano 
kalbą. Ji sako: Dėl ko pa- 

Tvydėti kitiems" geresnio gyve
nimo? Kiekvienas asmuo, jei- 

<gu jisai su pasitikėjimu, pil-

Kvaila bu

vyras bebū 
su vyru gy

naą vilties siekiasi sau švieses
nės ateities, tai beveik visa
da prasisieikia, nes gyvenime 
kai kada pasitaiko ne viena 
proga, bet daug. . . Tiktai reL 
kia mokėti, kaip tas progas iš
naudoti. Tu, Mariuk, irgi gali 
gauti sau vyrą, tokiu pat bū
du, kaip kad ir aš gavau. Tik
tai nepatingėk iš gilumos šir
dies pasimelsti. Dabar tik pra
sideda gegužės mėnuo, pats 
gražiausias gamtos atgimi
mas. Gal dėl to šis mėnuo 
tikinčiųjų ir vadinamas šv. 
Panos Marijos mėnesiu, šia
me mėnesyje maldomis gali
ma išprašyti daug visokių 
loskų pas Kristaus motiną 
Mariją. Tu, Mariuk, tiktai 
paklausykim mano patarimų, 
tai ir tu sulauksi laimingesnio 
gyvenimo. Šį sekmadienį aš 
savu automobiliu tave nuve- 

į tą stebuklingąją vietą, 
penkiom jaunom mergai- 
pasirodė panelė švenčiau- 
Fairmount parke, tadgi

visomis savo išgalėmis rėmė [ 
Franklin Delano Roosevelto 
ryžtingą kovą prieš fašizmą, i

Jei seniau, santykiaujant su 
mūsų tėvų šalimi, Lietuva, 
mes su nerimu žiūrėjome į 
fašistinių suokalbininkų įsiga- ( 
Įėjimą, tąi didžiojo ,karo ei-i 
goję Lietuva jau buvo demo
kratinės koalicijos šlovingoje 
eigoje.

Hitleriniam Ostlandūi Šiu
pyliais sutrupėjus, demokra
tiniai Amerikos lietuviai jau
čia ir supranta, kaip funda
mentaliai pakitėjo lietuvybės 
turinys ir kiek daug 
nauji 
nauji 
k u rie 
j imą.
turą meta šviesą ir išeivi jon.

Šioje šalyje, lietuvių išei
vių miniose, dipukiška imigra
cija laikinai kiek sustiprino
konservatyves ir reakcines
grupes, įpildama josna fal- 
šyvo nacionalistinio eleksyro. 
Bet ir anos pusės vadeivos 
pripažįsta, kad jie veikia 
“skęstančioje saloje.” Izoliuo
ti nuo Amerikos demokrati
nio sąjūdžio jie blaškosi ide
ologinėje sutemoje. Jie žiū
ri tamsion praeitin, o ne atei
tim Iniciatyva liaudies švie
time yra progresyvių lietuvių 
pusėje, imant bendrą vaizdą > 
čia ir už jūrų.

Kas tiesa, praretėjo senosios 1 
lietuvių gentkartės eilės. Bet 
ar negali džiaugtis ir didžiuo
tis tie Lietuviu Literatūros 
Draugijos veteranai, kurie iš
tikimai stovėjo ir stovi sargy- . 
bojo liaudies interesų, skleis
dami apšvietą ir mokslą, 
skleisdami kultūrines gėrybes 
ir demokratines šios šalies 
tradicijas! žinokite: Lietuvių 
Literatūros Draugija buvo pir
mutinė lietuvių visuomenės oiJ 
lėse su savo raštais apie 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
respubliką, apie jos tėvus, kū
rėjus, apie jos Nepriklauso
mybės Deklaraciją, Konstitu
ciją, Teisių Bilių ir jos pre
zidentus! < j

Neliūdėkime ir nesibijoki
me dėl žilo plauko. (

Ištikimybė demokratijos ide
alams padaro mus jaunes
niais. Net skaudūs patyrimai, 
jei iš jų mokinamos, praturti
na žmogaus išmintį ir priduo
da visam jo gyvenimui gilesnę 
ii turiningesnę prasmę/

Makartistai ir jų lietuviški 
slūgos puolė Lietuvių Litera
tūros Draugiją. Draugija bu
vo melagingai įskųsta. Bet 
jos nariai ir vadovybė parodė 
tikrai drausmingą vienybę, 
gindami demokratines teises. 
Mes neiškrypome iš kelio dėl 
vingiuoto oportunistinio take
lio. Mes pasiryžome ginti 
LLD ii’ tikimės, kad laimės 
teisybė, o ne insinuacijos.

Liet. Literatūros Draugijos 
Pirmosios Apskrities konfe
rencija, įvykusi Mildos salėje, 
Chicagoje, sausio 22 dieną, 
atsišaukia į šios apskrities 
kuopas ir visas organizacijas 
— jų narius — nesvyruojan
čiai tęsti apšvietos darbą ir 
.stiprinti savąją organizaciją. |

Mūsų obalsiu lai būna:

siu 
kur 
tėm

1 šia
| galėsi ir tu tenai pasimelsti.

Nijolė išpildė savo prižadą: 
sekmadienio rytą, vos saulei 
užtekėjus, ji atvažiavo su ki
ta moterimi, josios drauge, ir 
mane įsisodinusi į mašiną nu-' 
vežė į stebuklingąją vietą, 
žmonių dar nebuvo. Jos pasi
liko mašinoje, o aš nuėjau 
prie to krūmo, kur pąnelė ap
sireiškė. Buvau daug girdė
jusi paskalų, kad toje vietoje 
pasimeldę neregiai pradėjo 
regėti, .šlubiai numetė savo 
lazdas ir sveiki vaikščioja, 
našlės išsiprašė sau vyrus. Ir 
daug kitokių stebėtinų dalykų 
įvyko.

Tas krūmas didelis, išaugęs 
tarpe kitų aukštų ir storų me
džių, kuriuos žmonės naudoja 
tvorom apželdinti (hedge). Jis 
aptvertas geležiniais vamz
džiais apie colio ir pusės sto
rumo. Ant jų apkabinėta 
tūkstančiai rožančių, škaple- 
rių, visokių šventųjų abrozė- 
]ių. stovyklėlių ir daug žva
kių įvairaus kalibro. Keletas 
lazdų numesta prie1 tvoros. 
Mane toks vaizdas labai nu
stebino: su drebančia širdimi 
aš puoliau kniūpsčia ant drėg
nos šaltos žemės ir bučiavau 
tas vietas, kur Pana Marija 
stovėjo. Vėliau, atsiklaupusi, 
karštai meldžiausi.

Kai pritrūkau žodžių mels
tis, aš, lyg sumišusi, pradėjau . Kiekvienas laisvai galvojantis 
daug žegnotis, panašiai kaip 
rusai stačiatikiai cerkvėje 
meldžiasi, daug žegnodamie- 
si.

O Nijolė su savo drauge, 
atėjusios iš pasalų kitame šo
ne krūmo, pradėjo abidvi iš 
manęs juoktis! Nijolė sušu
ko : Mariuk! Ar tu tenai, 
mosuodama rankomis žegno- 
jiesi, ar muses gaudai?!.. 
Tie jos žodžiai man kaip pei
liu širdį pervėrė. Ir aš va
žiuojant namo visu keliu į ją 
nekalbėjau. Iš piktumo ne
bežinojau nė ką daryti. . .

Už poros dienų mano kojos 
kulnas sustiro ir sutino. Gy
dytojas sakė, kad tą gavau 
nuo per ilgo klūpavimo ant 
šaltos ir drėgnos žemės.

Tai šitaip buvo: viena naš
lė, besimelsdama stebuklin
goje vietoje, gavo sau vyrą, o 
kita —■ ligą.

PREGRESAS

lietuvis ir lietuve lai/ stoja j 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
eiles.

iš Lietuvos

JO

JUOZAS ŽILIONIS 
Mirė Sausio 28, 1955, Kearny, N. J.

Jau vieneri metai kai mirė Juozas. Jo liūdi 
žmona, dukterys ir žentai, ir visi artimi draugai.

Jis mūsų .mintyse pasiliks amžinai.
Mary Žilionis, žmona 
Dukterys Isabelle ir 

' Alma, ir žentai.

ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 
tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir kurias 
dėję skaityti, a skaitysite neatsikvepdami, kol pabaigsite. ! 
VERTES KNYGŲ DABAR TIK UŽ 55.00! “
j voką ir siųskite, nes tokia proga atsitinka rečiau, nei' aukso klo
dų atradimas.
SAULES RŪSTYBE (romanas) sako: 
nemylėti negali, kada mane skaitai. 
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: 
rodau tau gyvenimą baisesnį, negu 
316 pusi., kaina $3.00. Iliustruota.
ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: 
rūmuose ii’ juos tikrai pažinsi, kada 
kaina $4.00. Iliustruota,
ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik 
mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, 
vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ii’ tautinį išlikimą. 652 pusi., 
kieti viršeliai, kaina tik $3.00!
VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00- Persiuntimo kaštus 
apmokame. Rašykite: Dr. ALG. MARGERIS, 8325 S. Halsted 
St., Chicago 8, III.

ypač 
pra- 

$13.00 
Tuoj kišimi te penkinę

skaitai mane, nes myli, o 
311 pusi., kaina $3.00.
skaitai mane, ries aš pa- 

pats gyvenimas parodytų.

tik tada vaikščiosi širdies 
mane skaitysi. 449 pusi..

3 pusi. Laisve -(Liberty)Ketvirt., Vasario (Feb.) 2, 1956

Mechanizatorių gyvena
mieji namai

SEDA. — Eilė Židikų 
MTS mechanizatorių Mi- 
čiurino vardo kolūkio gru
pinėje gyvenvietėje statosi 
individualinius gyvenamuo
sius namus. Gavęs iš vals-I 
tybės paskolą ir statybinęi 
miško medžiagą; jau pasis
tatė gyvenamąjį namą, 
tvartą ir daržinę-sandėlį 
MTS mechanikas Liudas 
Tėvelavičius. Naujame bu
te įvesta elektra.

Namus statytis pradėjo 
MTS kalvis Aleksas Juodei- 
kis, motoristas-elektromon- 
teris Sadauskas.

SVARBIOS KNYGOS
Dabar Parduodamos Numažintomis Kainomis

Kas Skaito ir Rašo Duonos Neprašo

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
i- I (

Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kai po karo aplanke Lietuvą, 
čia rasite labai daug svarbių dalykų, kurie jums bus 
įdomūs.9 Puslapių 224, kaina $1.0. DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy-' 
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c. /

Džiaugsmai ir Sielvartai
Paraše A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, 
136 puslapių, kaina tik $1.00

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti poe
ma, puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
«

Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Kelias j Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas MargerL. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, 
gelbėtis pareiškus kokioms paprastoms 

pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė 
kiaušius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos).

nurodymai kaip 
ligoms, kaip jas 
Dr. J. J. Kaš-

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi mab 
tintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. .1 
J. Kaškiaučius, puslapių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos!

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidų* 
riais apsirgus nesant galimybės greit gauti daktaro pagel
bės. Paduodama daug receptų. Parašė Dr. J. J. Kaškiau 
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų kn.gynė turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose. 
KAINA $5.50.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės 
knygvne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 

ir pinigus. x

Gaunamos laisvės Knygyne
110-12 Atlantic Avė Richmond Hill, N. Y



ŽINIOS IS LIETUVOS
Didžiojo lietuvių kalbos 

žodyno leidimas
VILNIUS. — Lietuvių 

kalbos ir literatūros insti
tutas paskutiniais metais 
toliau ruošė didįjį Lietuvių 
kalbos žodyną, šio žodyno 
"f II tomo rankraštis (1101 
aut. lankų) šiuo metu jau 
baigtas surinkti K. rožėlos 
va rd o span s tu ve j e \ K a u n e 
ir netrukus bus pradėtas 
spausdinti.

Didžiojo Lietuvių kalbos 
žodyno III tomas išleidžia
mas dviem pustoniiais, . ku
rių kiekvienas turės maž
daug- po 600 pusi. Šis žody
no tomas 
a

A

apima raides 
g—h.” Šiuo metu institute 

jau baigtas ruošti spaudai 
ir IV žodyno tomas, kuris 
apima raides “i—j.” Di
džiojo Ųetuvių kalbos žo
dyno t V • •simui 
renka 
kurio 
jau 
milijonus kortelių.

ruo- 
nuolatos

esniųju tomu 
institute

a kalbinė medžiaga, 
kartoteka šiuo metu 
•i daugiau kaip du

Ks.

>>K. Donelaičio 
naujas leidimas rusų kalba

VILNIUS. — Valstvbinė 
grožinės literatūros leidyk
la Maskvoje išleido naują 
— 35 tūkstančių egz. tira
žu — K. Donelaičio “Metų” 
leidimą. Leidinyje Įdėtas 
straipsnis apie Donelaičio 
gyvenimą, ir kūrybą. Leidi
nį iliustravo dailininkai V. 
Rostovcevas ir L. Rostov- 
ceva.

Pasirodė Valstybinės už
sienio literatūros leidyklos 
išleista P. Cvirkos “Broly
bės sėkla” anglų kalba.

“Tiesa”

bendradarbiavimas

KAUNAS — Jau kuris lai
kas Kauno “Liepsnos” degtu
kų fabriko kolektyvas palai
ko glaudžius ryšius su Latvi
jos TSR Rygos “Vezuvs” fa
briko degt u kų gamintojais. 
Kauniečiai dažnai lankosi pas 
savo-ydraugus Rygoje, pasta
rieji neretai pabuvoja Kau^. 
Keičiamasi darbo patyrimu, 
vienos įmonės darbininkų ra- 
cionalizatoriniai pasiūlymai 
įgyvendinami kitoje įmonėje.

Kauno degtukų gamintojai 
rygięčiams perteikė savo pa
tyrimą mechanizuojant degtu
kų šiaudelių impregnavimą ir 
jų padavimą i dži o v i n i m o 
aparatą. “Vezuvs” fabrike 
taip pat įdiegta šaltkalvio 
Stanionio racionalizator i n i s 
pasiūlymas, duodąs 220 tūks
tančių rublių ekonomiją per 
metus.

Glaudus bendradarbiavimas 
su rygiečiais daug prisidėjo 
prie pirmalaikio įmonės ga
mybinių užduočių įvykdymo.

J. RaudeKūnas

Pasiruošimas Visasąjunginei 
meninės saviveiklos apžiūrai

VILNIUS. — Respublikos 
meninės saviveiklos kolekty
vai ruošiasi Visasąjunginei 
profesinių sąjungų meninės 
saviveiklos apžiūrai. Neseniai 
Šiauliuose, Panevėžyje, Uk
mergėje, Rokiškyje, Utenoje, 
Biržuose ir kituose miestuose 
įvyko tarprajoninės meninės 
saviveiklos apžiūros.

Prasidėjo miestų kolektyvų 
apžiūros. Dabar vyksta Kau
no saviveiklininkų koncertai. 
Šiomis dienomis tokios apžiū
ros įvyks taip pat Vilniuje, 
Šiauliuose, Klaipėdoje ir Pa
nevėžyje.

Ruošiantis meninės savivei
klos 
daug 
kiniai 
mai.

kolektyvų apžiūroms, 
padeda R e s p u b 1 i - 
Liaudies kūrybos na- 

Į rajonus išvyksta kon->

Mišri pora laimėjo 
prieš diskriminaciją

Jauna, mišri dviejų rasių 
pora, T. ir D. Faulk, laimėjo 
teisme bylą prieš Syltol Real
ty Corp. Firma buvo su ta 
porą pasirašiusi buto išrenda- 
vimo lyza ir priėmusi ’ rendą 
pirmyn už du mėnesius, ta
čiau atsikraustančią šeimą 
sustabdė nuo įėjimo i butą, 
kuomet pamatė, kad vienas jų 
yra negras.

Pora apsiskundė valstijinei 
Rendų komisijai. NA AGP 
pagelbėjo jiems užvesti bylą 
Valstijos vyriausiame teisme. 
Teismas nusprendė, kad firma 
tai porai turi atmokėti $625 
atpildo. Taip pat uždraudė 
(1 iskri minuoti.

Tai būtų taksavimas 
per prievartą

New Yorko Valstijos seime
liui yra pasiūlyti biliai, kurie 
leistų taksų mokėtojams atsi
skaityti iš taksų; dar dides
nius procentus Įvairioms lab- 
darybėms. Tačiau randasi ir 
tam priešingų.

štai kokia yra tikrovinė pa
dėtis :

Valstija savo pajamas gau
na tiktai iš taksų. Juo ma
žiau tegaus iš vienų, tuo dau
giau turės takšnoti tuos, iš 

Į kurių gali paimti. Juk be pa- 
į jamu jokia įstaiga negali vers
tis. Taigi—

Leidimu nedamokėti taksų 
vieniems, būtų daugiau ap
krauti taksais kiti. Netiesio
giniai tas prilygtų aptaksavi- 
mui per prievartą išlaikymui 
tų labdarybių, kurioms tie 

• taksų mokėtojai gal visiškai 
į nepritaria.

Priešiškieji tiems paliuosa- 
i vimams nuo taksavimo dėl 
Į labdarybių sako, kad tie, ku- 
I rie> toms labdarvbėms prita- 
ria, lai pasiaukoja patys, duo
dami

sero 
taksu

iš savo dalies, kuri at- 
po sumokėjimo savojo 
taksų, o ne suvertimu 
naštos ant kitų.

Steb.

savame
Avė., 
Semon
Kadangi

tik 55 metų, o

bute 
atrastas 

ir jo 
jie

Įtartina mirtis
Brooklyne, 

7410 R i d ge 
miręs William 
žmona Anna, 
abu buvo dar
nerado jokių saužudystės žen
klų, spėjama, kad jie galėjo 
tapti nužudyti .kokiu iš pa
viršiaus neįmatomu b ū d u . 
Tyrinėja.

Kaimynai sako, kad jiedu 
nielkur iš namų neidavo,- nie
kam nesirodydavo. Nęt mais
to parsinešti neidavo, jiems 
pristatydavo į namus.

.11

7 jaunuoliai teisme 
už žmogžudystę

Brooklyne viename teisme 
teisiami 7 jauni vyrai, visi 
kaltinami žmogžu d y st ė j e , 
įvykdytoje gaujų karo pasė
koje. Jie praėjusią 
mirtinai subadė K. 
21 metų, užpuolę jį 
vės namuose Coney 
dieną po jo vestuvių 
tame naujavedžiams 
j e.

vasarą 
Griffin, 
jo uoš- 
Islande 
suruoš- 

pobūvy-

sultantai — LTSR Valstybinės 
konservatorijos ir Vilniaus 
muzikos dėstytojai, profesio
nalūs meno darbuotojai.

Geriausiai pasirodę tarpra
joninėse ir miestų apžiūrose 
kolektyvai gaus teisę- daly
vauti Visasąjunginėje profsą
jungų, meninės saviveiklos ap
žiūroje. L. Vosyliene

4 p<ul. Laisvė (Liberty). Ketvirt., Vasario (Feb.) 2, 1956

Unija smerkiaponu nustatytą 
prįešdarbininkišką kodeksą

Laivakrovių unija per savo 
advokatą Louis Waldman pa
smerkė “fair dealings” ko
deksą (code) kaip visiškai ne

Kodą pasiūlė neoficialiojo 
“Citizens Waterfront Komite
to” pirmininkas Godfrey 
Schmidt. Bet tas kodas lie
kasi bereikšmiu, sako unijos 
advokatas, kol “1LA nariai ir 
viršininkai jo nesupranta, jo 
neužgi.ria ir nepriima jo pa
matinių dėsnių.”

Waldmanas taip kalbėjo 
liudydamas tam komitetui 
Board of Trade patalpose. Jis 
pasmerkė Schmidto pasiūly
mą, kad.ILA prašalinntų iš 
savo eilių tuos narinis ir virši
ninkus, kurie! bandytų apsi
ginti save pasi n a u d o j ant 
Jungtinių Valstijų Konstituci
jos Penktuoju Amendmentu, 
o taip pat ,ir tuos, kurie nau
dotųsi bent kuriomis kitomis' 
konstitucinėmis privilegijomis.

“Mes neskaitome pavarto
jimą konstitucinės privilegi
jos neliudyti prieš save prisi
pažinimu kaltu,” sakė Wald
manas. “Neigi būtų) teisėta 
spėlioti, koks galėjo būti vir
šininko tikslas tuo laiku, kai

jis ta privilegija naudojasi.”
Waldmanas pxa r ei i š k ė 

Schmidtui, kad “nėra tokio 
dalyko kaip Penktojo Amend- 
mento komunistas, Penktojo 
A m e n d m e n to raketierius, 
Penktojo Amendmento gem- 
bleris.” (Taip pravardžiuojaJ 
mi ponams nepatinkami uni- 
jistai.—T-as.) /

Schmid tas pertVaukė Wald- 
mano- liudymą, pašaukė FBI 
informerę Bella Dodd. Apsi
dairiusi', ji pasisakė negalinti 
liudyti, kur randasi “priešiš
ka spauda.” Ji norėjusi “įvar-

isi- c

.8 metu, 
Karo 

pagauti

velti

kur randasi “ 
Ji norėjusi 

vardus,” bot bijanti 
i “šmeižto bylas.”
to, Schmid tas atidėjo 
iki kito pirmadienio.

pasikalbėti su ponia

Motina su dukryte 
pabėgo į kitą miestą

Mr$. Z. Feldblum,
iš Anglijos parsivežti 
nuotaka, prisitaikė 
nuo vyro savo dukrytę ir tuo
jau su ja iš Brooklyno prasi
šalino i Niagara Falls.

Feldblumai perskyrų sutar
tyje buvę susiderėję, kad jisai 
mokės po $20 kūdikio užlai
kymui, o jinai leis dukrytę 
^atlankyti tėvą. Bet kartą 
mergytei pas tėvą nuėjus, jis 
j’cVs negrąžino motinai. Jinai 
prisitaikė mergytę pasigau
ti vyro tėvui atsiveri us į
perpildytą kompanišką krau
tuvę, jam susi perkant reikme
nis.

Nuteisė už padegimą
Brooklyno du jauni vyrai 

nuteisti už padegimą krautu
vės praėjusią vasarą. Abu 
prisipažino kalti.

Vyresnysis padegėjas E. 
Trexler, *27 metų, norėjęs, 
kad jo motina gautų apdrau- 
dą ir tuo išsigelbėtų nuo Jbąfi- 
kruto. Tačiau padegimo pro
cese jis pats apdegė. Gaisra- 
gesiai įtarė padegimą, tyrinė
jo ir išaiškino viską.

HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė. Guolis vietoje, 
nuosavas kambarys, nėra virimo, 
bėra vaikų; privali.ški namai East
ern Long Islande, arti vandens. 
Mokanti kalbėti angliškai. Kreip
kitės: Busby Metals, Ine., 203 F. 
181h Si., N. Y. C., paprastom die
nom nuo 8 v. r. iki 3:30 v. dien 
AL. 4-8887. (20-2

HELP WANTED MALE

po-Po 
sėdį 
dėjo 
Dodd vienas.

Matomai, ponia išsigando 
posėdyje pamačiusi angliško-' 
jo darbininkų dienraščio Dai
ly Workerio veteraną repor
terį Harry Raymond. Jisai 
pažįsta uostininkų uniją ir 
jos veiklą. Taip pat pažįs
ta ir ponios Dodd karjerą. 
Ponia negalėtų bile ką plepė
ti ir išlikti nepagauta už lie
žuvio. T-as

Įspūdžiai is suvažiavimo
(Tąsa)

Gal nesu pakankamai susi
pažinęs su1 anglo-saksiškomis 
parlamentarinėmis taisyklėmis, 
.kuriomis paremtas mūsų, kaip 
visi kiti Amerikoje vykstan
tieji suvažiavimai . Bet niekad 
negalėjau pilnai suprasti, ką 
reiškia “priimti” raportą, tuo 
tarpu, kai diskusijos apie jį 
vedamos vėliau,
konstatavimas, kad 
buvo išgirstas — tai 
facto” pripažinimas.

Dar keisčiau, kaip 
tomą rezoliucija* ji 
ma” ir “paremiama,
diskusuojami jps punktai , ir ji 
vėl priimama principiniai...

Nebent tai 
raportas 
yra, “de

perskai- 
‘priima- 
paskui

Finansinis raportas, spaus
dintas smulkmeniškai ir pa
tiektas visiems dalininkams, 
yra vertingas dalykas. Bet 
kiek mažiau vertės turi žodi
niai finansiniai raportai, ku-* 
rių suvažiavime buvo labai 
daug. Skaičiai, sumos, paduo
damos žodžiu, didžiai daugu
mai dalyvių “per vieną ausį 
įeina, per kitą išeina.” Tik 
kuomet raportą duodantis 
žmogus kalba apvaliomis su- 
momi^, aiškindamas jų reikš
mę, dalyviai gali 'įsidėmėti į 
reikšmę..

Tikriausiai kalbėjimas apie 
visokias galimybes, kiek kai
nuotų dukart \savaitinis laik
raštis arba savaitinis, varto
jant ne tik neapvalias sumas, 
bet ‘dargi centus, nėra geras 
dalykas, nes tas tikriausiai 
nepadeda suvažiavimo daly
viams
apskaičiuoti (apie 
gal ėmė triūso ir laiko, bet 
praktiškai mažai padeda.

susigaudyti. Centais 
ateitį ’)

Diskusuojant laikraščio tu
rinį kai kurie draugai išsi
reiškė, kad laikraštis negali 
šimtu1 nuošimčių visiems pa
tikti, kad kiekviename laik
raštyje turi būti ir medžia
gos, kuri patinka tik daliai 
skaitytojų, o kitos dalies ne
įdomina.

Tai pilnai teisinga. Bet bū
tų klaida padaryti išvadą, 
kaip tai padarė vienas daly
vis, kad diskusijos apie turinį 
visai nereikalingos. Negalima 
sakyti: “Visiems neįtiksi, tai 
neverta ir bandyti.”

Ne, ne tame dalykas, 
bandyti visiems/ įtikti, 
tokias diskusijas dažnai
sireiškia nuomonės, kurios pa-- 
sidaro daugmeninemis. Daž
nai per nuomonių pasikeitimą 
vieni kitus įtikina, atkreipia

kad 
Per 
pa-

dėmėsi i silpnumus. Aš lai
kausi nuomonės, kad redakci
jos nariai iš tokių* diskusijų 
daug gali pasimokinti.

Pavyzdžiui, iš diskusijų ga
lima buvo konstatuoti, kad ži
nios iš Lietuvos paduodamos 
nepergeriausioje formoje. Pa
berta daug minčių, bet iš jų 
visų galima sudaryti pagrin
dą, kad toliau tą klausimą 
nuodugniau diskusuoti.

Transportininkai renka 
paramą streikieriams

Transport Workers unijos 
lokalo 100 vykdančiosios ta
rybos susirinkime unijos pre
zidentas M. J. Quill pareiškė, 
kad Westinghouse streikie
riams parama privalo būti pir
miausiu ir vyriausiu klausi
mu: Unija prašo nuo narių 
po $1 per savaitę streiko pa
ramai.

Quill sako, jog “streikas 
randasi krizės padėtyje. Fir
ma sugabeno visą savo artile
riją sukriušinimuii streiko.” 
Jis įspėjo, kad “jeigu firmai 
tas pavyktų,” visi kiti samdy
tojai būtų padrąsinti pulti sa
vo darbininkus taip pat.

ir kai kuriuos naujakurius, 
ypatingai tuos, kurie dirba ša-* 
pos«S? kad jų vieta su mumis.

Tad—kalbėkime apie, atei
ti, o ateitis ilgesnė negu vic- 
neri metai.

(Galas)
R. B.

Lyginant draugus iš mažės-| 
nių kolonijų ir iš didesnių 
miestb', ypatingai paties Di
džiojo New York o, pirmieji 
iodo didesnio susidomėjimo 
laikraščio turiniu. Diskusijos 
vyriausiai buvo nešamos pir
myn dalininkų iš mažųjų 
miestelių. Ar tai todėl, kad 
jie turi daugiau1 laiko ir aty- 
džiau savo 
Gali būti?

su-

Pranešimas
BROCKTON, MASS. 

. ALDLD 6 kuopos mėnesinis 
sirinkimas įvyks vasario (Feb.) 6
d., pradžia 7:30 vai. vakare. Liet. 
Taut. Namo kambariuose. Kviečia
me visus narius atsilankyti, č a iš
girsite raportą iš Laisvės šėrihinkų 
suvažiavimo, kuris įvyko sausio 29- 
tą d., Brooklyno.

Delegatas Gco. Shimaitis
(22-24)

laikrašti skaito?

koks nuošimtis 
dalyvių buvo uni- 

dirbantieji 
Jų tikriausiai buvo.

Nežinau, 
suvažiavimo 
jistai, dirbtuvėse 
draugai.
Stebėtina, betgi, kad per vi
sas suvažiavimo diskusijas i 
viršų neiškilo jokios pastabos 
apie tai, kaip laikraštis at- 
šviečia unijiriį gyvenimą, kaip 
paduoda žinias iš pačių dirb
tuvių, kiek yra lauko, gali
mybės, jeigu nei laikraštį, tai 
bent laikraštyje keliamas min
tis, populiarinti šapų bendra-* 
darbių tarpe. Stebėtina, nes 
mūsų viso judėjimo šaknys, 
galų, gale, dar vis glūdi šapo- 
se, dirbtuvėse, fabr i k u o s e , 
nors mes turime savo tarpe 
dabar gan įvairių ekonominių 
sluoksnių žmonių.

Suvažiavimo pradžioje kai 
kurie vadovaujantieji dalyviai 
kalbėjo apie reikalą palaiky
ti Laisvę 'dienraščiu “dar me
tus.” Bet suvažiavimui vys
tantis pasirodė, kad dauguma 
dalininkų galvoja optimistiš
kiau — kad jie galvoja apie 
laikraščio palaikymą—ir taš
kas—be laiko aprubežiavimo.

Taip ir reikia. Toli nenuei
sime, jeigu kas metai pakar
tosime, kad “dar metus išsi
laikysime1.” Tokia psichologi
ja negimdo optimizmo, 
kai mūsų pusėje, 
no j i 
niai 
ja. 
tyti, 
rie 
metu1 stovėjo nuošalyje, pra
deda vėl įsijungti į darbuotę. 
Gyvenimas pu laiku pamokins

Lai- 
TiešU, se- 

karta miršta, bet politi- 
kalbant, padangės giedrė- 
Jau dabar galima ma- 

kad eilė pažangiečių, ku- 
sunkiausios priespaudos

BROOKLYN, N. Y.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 

bo susirinkimas įvyks penktadienį, 
vasario '(Feb.) 3 d., pradžia 8 vai. 
vakare, Kliubo salėje, 280 Union 
Avę,. Brooklyn, N. Y. Visi nariai 
atsilankykite. Komitetas. (20-22)

SO. BOSTON, MASS.
Svarbus Pranešimas Liaudies 

Grupės Dainininkams
Visi Liaudies Grupės daininin

kai malonėkite susirinkti vasario 
(February) 3 d., kaip 8 vai. vaka
re, 318 W. Broadway, So. Bostone. 
Apart dainų mes turėsime apkalbė
ti ateinančio pavasario 
tę, kuri įvyks gegužės 
lyvaukite visi ir laiku.

meno šven-
12-13. Da- 
J. Gustaitis 

(20-21)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, vasario 
2, Liberty Auditorijoje. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Ypač svarbu dalyvauti 
tiems, kuriems reikia duokles pasi- 
mokėti. - Kadangi fin. sekr. K. Jan
kaitis serga ir randasi ligoninėje, 
tai nariai kitaip negalės duoklių pa- 
simoketi, kaip tik susirinkime. Taip
gi turėsime aptarti savo kuopos 
banketo reikalus. Banketas įvyks 
vasario 18 d., Liberty Auditorijoje.

Valdyba.
(19-21)

New Yorko mokykloms 
reikia 100 milijoną

Mokytojų organizacijos ir 
bendrai darbininkų judėjimas 
prisispyrusiai reikalauja, kad 
valstijos mokyklų reikalams 
ateinantiems mokslo metams 
butui paskirta mažiausia šim
tas milijonų dolerių.

Valdinė “Heald Komisija” 
irgi sutinka, kad aukštesnėj 
paskyros reikalingos. Bet tas 
jos reikalaujamasis priedas 
vargiai padengtų daugėjančių 
mokinių aprūpinimą vieta ir 
mokytojais. O visiškai nieko 
neliktų pagerinimui ‘Srfo k y k 1 o - 
se padėties, kuri yra apgailė
tina.

Mokytojų ir kitos darbinin
kų organizacijos nurodo, kad 
iš 1,119 mieste esančių mo
kyklinių pastatų 204 yra C rū
šies: neapsaugoti nuo gaisro, 
o 26 tebėra ne tiktai neap- 
saugotuf vidumi, bet medinu- 
kai-balaniniai.

Laivas Constitution sugrįžo 
iš Europos vežinas jauna ke
leive, kuriai kelionė Europon 
ir ’ atgal mekainavo nė cento 
(jeigu teisėjas neįsakys). Lai
vui iš New Yorko išplaukiant 
ji atėjo palydėti draugę ir pa
siliko laive. Ją pastebėjo jau 
Europoje.

Išnuomojimai
Pilnai įrengtas kambarys su pri

vilegija pasigaminti valgį. Vyrui ar 
moteriškei. Arti 4th Avė. subvės ir 
5th Avė. buso. Kreipkitės pas: Vir
ginia Pross, 176-—33rd St., Apt. 7, 
So. Brooklyn. Tel. SOuth 8-6529.

(19-23)
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Imatthew aJ
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•Q6**OC*

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172

Sailmakers (Buorių dalytojai), 
prie stalo. Patyrę prie virvių suvy
ri mo.

50
LARSEN 

Warren St., 
<BA. 7-1771

(19-21)

Today’s Pattern

9165 
2—10

Tite.
Pattern 9165: Children's Sizes 

2, 4, 6, 8, 10. Size 6 jumper and 
.overblouse take 2% yards 35-inch 
checked fabric; % yard plain.

Užsakymą su 35 centais 
pažymėjimu formos nume- 
rio ir dydžio siųskite; Pat- . 
tern Dept., 110-12 Atlantic ’ 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y )

TONY’S
•J

UIVrO-DATE

BARBER SHOP j
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE /
BRQOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

Medaus Paiielba Šalčiuose
Slogų pergalėjimui ir apsisaugojimui nuo slogų 
yra naudinga gerti arbatą su medumi.* Arbata 
su medumi atšildo kūną, o skystimas bendrai 
yra naudingas kūno valymui.

Laisvės įstaigoje galite gauti garsiojo bitininko 
Končiaus medaus. Šviesus, liepų žiedų medus. 
Turime sucukrėjusio ir skysto tos pačios rūšies.

Kvorta $1.25, Pusė Galiono $2.50
Kitur nesiunčiame. Tik užėję galite gauti

ĮSIGYKITE LIETUVIU KALBOS ŽODYNU
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai kr kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisvės Knygyne, 110-12 Atlantic Aje., Richmond Hill, N. Y,
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